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Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny
w Białymstoku

Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych

Informacja
o  najważniejszych  regulacjach  prawnych  bezpośrednio  dotyczących  funkcjonowania  spółdzielni
mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z dnia  z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.
568).

• walne zgromadzenia i zebrania właścicieli:
Zgodnie z art. 90 ustawy,  jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo

zebrania właścicieli  lokali  przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po
okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia
odwołania tego stanu. 

• funkcjonowanie innych organów spółdzielni: 

Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej   i  Zarządu  przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W ustawie Prawo spółdzielcze, w art. 35
dodano § 41–44 w brzmieniu: 

„§ 41. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej
albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 § 42. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi
głosowania  na  piśmie  albo  przy  wykorzystaniu  środków  bezpośredniego  porozumiewania  się  na
odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może
samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 §  43.  Uchwała  organu  może  być  podjęta,  jeżeli  wszyscy  członkowie  organu  zostali  prawidłowo
zawiadomieni  o  posiedzeniu  organu  albo  głosowaniu  na  piśmie  albo  przy  wykorzystaniu  środków
bezpośredniego  porozumiewania  się  na  odległość.  Uchwała  może  być  również  wynikiem  głosów
częściowo  oddanych  na  posiedzeniu,  częściowo  na  piśmie  lub  przy  wykorzystaniu  środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§44. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”. 

 Analogiczne przepisy odnośnie podejmowania uchwał na odległość przez zarząd wspólnoty
mieszkaniowej  wprowadzono w ustawie o własności lokali (art. 7 ustawy z dnia 31 marca 2020r.).

Zgodnie z  art.  15zzzr ustawy z dnia 31 marca 2020r.   oświadczenie woli  członka organu osoby
prawnej  innej  niż  Skarb  Państwa albo  jednostka  samorządu  terytorialnego,  może  zostać  złożone  w
formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków



komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  jednoczesnej  obecności  członków  tych  organów. Do
skuteczności  takiego  oświadczenia  nie  jest  wymagane  wypełnienie  formularza  udostępnionego  w
systemie  teleinformatycznym,  opatrzenie  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem
zaufanym  albo  podpisem  osobistym,  bez  względu  na  odmienne  zastrzeżenie  ustawy  lub  czynności
prawnej.;

• możliwość wykonywania eksmisji: 
Zgodnie z art. 15zzu ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących 
opróżnienie lokalu mieszkalnego.

• najem lokali:

Zgodnie z art.. 31s ust. 1  w przypadku gdy  czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej
przed  dniem  wejścia  w  życie  ustawy  z  dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upływa po
tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.,
na  warunkach  dotychczasowych.  Przedłużenie  umowy  następuje  na  podstawie  oświadczenia  woli
najemcy  (co  oznacza,  iż  bez  złożenia  przez  najemcę takiego oświadczenia  woli  wynajmującemu w
sposób przewidziany w ust. 2 tego artykułu umowa sama się nie przedłuży).

Wyjątki od stosowania tego przepisu zostały enumeratywnie wymienione w ust. 3 art. 31s.

Zgodnie z art. 31t. 1. do dnia 30 czerwca 2020 r.  nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub
wysokości czynszu.

Wyjątki  od  stosowania  tego  przepisu  zostały  enumeratywnie  w  ust.   2  (dotyczącym  lokali
mieszkalnych oraz ust. 3 (dotyczącym lokali o innym przeznaczeniu).

W myśl  art.  31u. 1. w przypadku  gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu    mieszkalnego   przez  
wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem
wejścia  w  życie  ustawy  z  dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi  sytuacji  kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a termin tego wypowiedzenia
upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do
dnia 30 czerwca 2020r. 

Również i w tej sytuacji przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia
woli najemcy złożonego w sposób określony w ust. 2, a zatem nie  ma mechanizmu zadziałania ustawy z
mocy prawa. Poza tym przepis ten dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych. Nie ma zatem zastosowania do
lokali o innym przeznaczeniu.

Wyjątki od stosowania tego przepisu  zostały enumeratywnie wymienione w ust. 3. Oświadczenie
woli  o  przedłużeniu  terminu  wypowiedzenia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego lub  o  przedłużeniu
terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu
lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.

Natomiast wygaśnięcie z mocy prawa wzajemnych zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy
lub  innej  podobnej  umowy,  przez  którą  dochodzi  do  oddania  do  używania  powierzchni  handlowej
(umowy dotyczy wyłącznie lokali  wynajmowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej  2000  m2 zgodnie  z  właściwymi  przepisami  w  okresie  obowiązywania  zakazu  prowadzenia
działalności w tego typu obiektach  (art. 15ze. 1. ustawy). 

 
• Dźwigi:



Ustawą z dnia 31 marca 2020r. zmieniono ustawę  z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 667) dodając rozdział 6: w brzmieniu:

„Rozdział 6a Przepisy epizodyczne 

Art. 68a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku
niebezpieczeństwa  szerzenia  się  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej,  które  może  stanowić  zagrożenie  dla
zdrowia  publicznego  organ  właściwej  jednostki  dozoru  technicznego może  w  2020  r., na  wniosek
eksploatującego,  odroczyć  termin wykonania  badań technicznych i  zezwolić  na  eksploatację  urządzenia
technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie, że
od  dnia  przeprowadzenia  ostatniego  badania  urządzenia  technicznego  nie  wprowadzono  zmian
dotyczących  eksploatacji  urządzenia  technicznego  oraz,  że  jego  dalsza  eksploatacja,  w  ocenie
eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. 
2. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do
którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku
lub  oświadczenia  pisemnie,  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej,  telefonicznie  lub  w  inny
sposób;  sposób  wezwania  należy  udokumentować,  dołączając  do  akt  sprawy  notatkę  służbową  lub
potwierdzenie transmisji danych.
 3. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację na warunkach określonych w ust. 1
następuje w drodze decyzji administracyjnej.”.  
Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 568 

 

Poza  tym  ustawa  przewiduje  szereg  szczegółowych  instrumentów  wsparcia  związanych  z
możliwością  ubiegania  się  o  dofinasowanie  do  wynagrodzeń  pracowników,  uzyskaniem  zwolnień  lub
odroczeń w zakresie  płatności podatków, składek od wynagrodzeń, itp. w sytuacji pogorszenia się kondycji
ekonomicznej przedsiębiorcy (w tym spółdzielni) w następstwie wystąpienia COVID-19.
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